light guide
Belysning i et shoppingcenter

Et sted, hvor man
bare kan være
For nogle er et shoppingcenter mere end bare
et sted, man handler; det er også et sted, man
tager til for bare at være eller for at mødes med
venner og måske foretage nogle køb. For andre
er det bekvemmeligheden, der lokker – det
at kunne parkere tæt på, gå ind og ordne sine
indkøb hurtigt.
Formålet med shoppingcentre er at få folk til at
blive lidt længere og købe lidt mere. Shoppingcentre er ikke kun bygget for at lokke kunder til,
men også for at lokke en stor del af offentligheden til. I dag bygges der et stigende antal
shoppingcentre, hvilket øger konkurrencen
inden for detailhandel. Derudover kommer den
stigende konkurrence fra internethandlen. Derfor
er de nødt til at arbejde med deres udtryk og vare
mærke for at skille sig ud.
For at skabe et unikt og hyggeligt miljø er
belysningen vigtig at tage hensyn til. Den kan
bidrage til helhedsindtrykket og forbedre

Et opholdsareal i shoppingcenteret
Fornebu S i Oslo, Norge.

opfattelsen af mærket.
Men for at opnå dette skal du have kvalificeret
viden om belysning samt de rigtige produkter. I
denne Light Guide giver vi dig nogle vigtige tips
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”Belysningen er vigtig at tage hensyn til.
Den kan bidrage til helhedsindtrykket”.
introduktion
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Brug store, belyste flader
Belyste flader er tydelige for os visuelt. Brug dem til at
hjælpe kunderne med at orientere sig i centeret.

On Demand Design
Udnyt muligheden for at skille dig ud med skræddersyede
butiksløsninger. Vi ønsker, at du finder den helt rigtige
løsning til dit projekt. Med Fagerhult O.D.D, Fagerhult On
Demand Design kan vi skræddersy et armatur, der passer

Spar energi med smart lysstyring
Ved at bruge DALI kan belysningen dæmpes og slås til og fra.

til dit projekt og dine behov. Det kan for eksempel være et
specielt armatur til fokuspunkterne eller en tilpasning af
eksisterende produkter efter dine behov.

Systemet muliggør brug af forskellige belysningsskemaer
med tidsindstillinger, hvor man kan regulere de forskellige
armaturer individuelt. Hvis sensorer og bevægelsesmeldere
bygges ind i systemet, kan man skabe en belysning, der
reagerer på bevægelse og forstærker den enkeltes oplevelse
af centeret.

Behagelig atmosfære
Belysningen i et shoppingcenter bør skabe en behagelig

Lys, når du behøver det

atmosfære. Miljøet skal både tilfredsstille kundernes behov

Planlæg områderne og belysningen, så løsningen bliver så

og oplevelsen af arkitekturen, og belysningen må ikke tage
for meget opmærksomhed fra butikkerne. Brug lys til at
fremhæve formerne og arkitekturen. Lad en blid belysning
på lodrette flader lede kunden.
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Crystal Clear – for os er det krystalklart
Forhandlere bliver stadig mere og mere miljøbevidste og

miljøvenlig som muligt. Dette kan opnås ved kun at montere

har fokus på at skabe et bæredygtigt miljø med effektive

belysning de steder, der er brug for det, ved at bruge energi-

armaturer og styringssystemer, der giver maksimale energi-

effektive lyskilder med LED og intelligente lysstyrings-

besparelser. Shoppingcentre har mulighed for at blive

systemer, der passer til aktiviteterne i området.

belønnet med BREEAM og LEED. Centre giver et helhedssyn

Hold fast i konceptet, og bland ikke for mange indtryk af for-

Planlæg belysningen

mer, farver og udførelse sammen; lad rummet tale til dig. Vær

Forsøg at skjule funktionelt lys, da det ofte forårsager

belysning. I vores miljøinitiativ Crystal Clear understreger

grundig i valget af armaturer og løsninger ud fra watt, lumen,

blænding. Specielt de højeffektive lyskilder kan have et

vi betydningen af at tænke bæredygtigt, når man skaber

farvetemperatur, CRI, farvetolerance og visuel oplevelse.

meget stærkt og skarpt lys.

fremtidssikrede belysningsløsninger.

behagelig atmosfære

med hensyn til opvarmning, materiale, ventilation og

behagelig atmosfære 5

Indgangen til shoppingcenteret Väla Centrum
ved Helsingborg.

Den storslåede indgang til shoppingcenteret Emporia i Malmø.

Indgangen
Attraktiv, imponerende og imødekommende! Der er ingen
grund til at ændre på bygningens og arkitekturens udtryk.
Følg samme tema som shoppingcenteret. Hvis lyset ikke
harmonerer med arkitekturen, kan det virke forstyrrende.
Sørg for, at indgangen er tydeligt markeret. Det kan gøres
med lys som en effekt, eksempelvis ved at bruge et armatur
med en lysende flade. Indgangen kan også forstærkes med
velbelyste skilte eller farvet lys.
Direkte rettet lys har dramatiske egenskaber og skaber et
kontrastfyldt indtryk. Blødt lys fra store flader skaber
derimod en jævn belysning med bløde skygger.
Indgangen til shoppingcenteret
Fornebu S i Oslo, Norge.
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Den indvendige indgang
Hvorfor ikke imponere og inspirere ved at bruge
lysende flader som eksempelvis Freedom og Tibi
til at byde kunderne velkommen med. Tilføj spotlights for at markere struktur, skilte eller andre
elementer i indgangen. Dette skaber et indbydende
lysmiljø for alle, der passerer gennem dørene.
Det er en god idé at overveje en løsning, der
nemt kan ændres. Man kan skabe en dynamisk
og levende belysning ved dagligt at justere på
enkelte detaljer i løsningen. Dette kan opnås ved
hjælp af programmerede lysstyringssystemer, og
LED-armaturer kan med fordel bruges til dette
formål.

Hovedindgangen

Produktforslag til hovedindgangen
Produktforslag til den indvendige indgang

Her skal der være tilstrækkeligt med lys
for at kunne lede de besøgende ind i
shoppingcenteret. Brug pullerter eller
stolpearmaturer til at belyse belægningen og omgivelserne i en højde, der
passer til mennesker.
Rondo G2 Visual

Azur

Vialume

kan blive for dramatisk. Prøv at frem-

Rondo-serien med

En LED-pullert, der

Visuel komfort og

hæve strukturen på en blød måde.

LED kan bruges til alle

egner sig rigtig godt

energieffektivitet.

Freedom

Tibi

Pleiad

Zone Evo

typer udendørsarealer

til at belyse gangstier

Brug dette LED-

Dette LED-armatur

En æstetisk LED-

Brug LED-downlights

Brug LED-spotlights

armaturer, som f.eks. Vialume, velegnede.

omkring hovedind-

og lede kunderne ind i

armatur i omgivel-

leder de besøgende

pendel, som kan

med blændingsstyring

til at markere skilte og

Tænk på stolpens højde og risikoen for

gangen – som pullert,

centeret.

serne, på parkerings-

ind, samtidig med at

bruges til at skabe en

til almen belysning.

kort. De kan hjælpe

blænding. Udendørsbelysningen skal

indbygget, stolpe-

pladser eller gangstier.

dets lyslinjer er et flot

hyggelig stemning.

De kan nemt kom-

kunderne til at orien-

skabe en tryg atmosfære, lede kunden og

armatur eller væg-

designelement ved

bineres med andre

tere sig i centeret.

give et godt førstehåndsindtryk.

monteret.

indgangen.

armaturer.

Husk, at lys nedefra på facaden godt

På parkeringsarealerne er stolpe-
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”En afslappende og
hyggelig atmosfære.”

Opholdsarealerne
På madtorve og andre områder, hvor folk opholder sig i
længere tid, er det vigtigt med et behageligt lys. Lyset skal
føles naturligt, men også forbedre omgivelserne.
Besøgende har brug for at få en god oplevelse af omgivelserne for at kunne føle sig trygge og nyde deres ophold.
Ved at belyse lodrette flader får man en god forståelse for
rummet og dets dimensioner.
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opholdsarealerne
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Produktforslag til opholdsarealerne

Terso

Tibi

Clarico

En enkel, men smuk

En æstetisk LED-

Hvis man ønsker

LED-pendel, der fås i

pendel, som kan

indbyggede arma-

flere farver. Det er et

bruges til at skabe en

turer med LED, er

armatur, der giver en

hyggelig stemning.

dette armatur værd

hyggelig atmosfære.

at overveje. Det fås
i mange forskellige
udtryk, der giver det
kant i modsætning til
de fleste indbyggede
lysende flader.

Det store åbne område i Fornebu S
i Oslo, Norge er indrettet med LEDarmaturet Tibi.

Iceberg

Notor

Freedom

Denne firkantede,

Dette armatur hjælper

Dette armatur leder

lysende flade kan

os til at forstå dybde

de besøgende rundt

bruges i større

og giver os en visuel

og er et flot design-

grupper eller alene.

opfattelse, samtidig

element i opholdsar-

Den har en klar og

med at det skaber

ealerne. Det muliggør

stilren form.

stilrene lyslinjer.

en idérig lysformation
med dets lyslinjer.
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Gangarealerne
Disse områder er beregnet til gennemgang, og belysningen
må derfor ikke konkurrere med butikkerne. Men samtidig
skal kommunikationsarealerne også gøre det muligt for
kunderne at se gangstien tydeligt, interagere med andre
mennesker og aflæse omgivelserne ordentligt.
Giv disse områder mere liv ved at bruge skinnemonterede
spotlights. Denne type armatur gør området kontrastfyldt,
så det opfattes mere hyggeligt og behageligt.
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gangarealerne

Kommunikationsarealet i
Fornebu S i Oslo.

gangarealerne
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Det spiller ingen rolle, om du taler med
venner, en salgsekspedient eller tilfældige mennesker; lyset bør være i et
niveau, som passer godt til belysning af
gangstier, og som ikke tager opmærksomheden fra udstillingsvinduerne. Der
kan nemt opstå blænding i glaspartierne
foran butikkerne. Undgå dette ved at
bruge høje afskærmende vinkler eller
armaturer, hvor lyskilden sidder dybt
inde i armaturet.

Produktforslag til gangarealerne

corridors
16
gangarealerne

Pozzo

Pleiad

Notor LED

Wallwing

Dette LED-armatur er

Pleiad med LED giver

Lyslinjerne hjælper os

Et dekorativt væg-

som et rundt stykke

et godt alment lys. Det

til at forstå dybde og

armatur med LED,

indbygget "himmel",

er nemt at kombinere

giver os den visuelle

der oplyser de vigtige

der danner fine

med andre armaturer.

opfattelse, vi har

lodrette flader.

lysmønstre i loftet.

Med blændingsstyring

brug for for at forstå

undgår man uønsket

længden på f.eks. et

blænding.

gangareal.

gangarealerne
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Fornebu S

Butikker i Fornebu S som
Fagerhult har lyssat

Fornebu S uden for Oslo er verdens første
shoppingcenter med BREEAM-klassificerin-

Annen Etage

gen "Outstanding", som er den bedste
klassificering inden for BREEAM. Ved den
årlige BREEAM Awards 2015 vandt Forneb S
også to priser i kategorierne Retail New
Construction og Your BREEAM Award. I
marts 2015 modtog bygningen endnu en
ærefuld pris for årets bygning 2014 ved den
årlige Norwegian Building Gala.
Der var fuld fokus på energieffektive
belysningsløsninger. Fagerhult sænkede

Vinmonopolet

lysniveauerne i hovedpassagen til 150 lux,
hvor det er normalt med 400 til 500 lux. Det
gjorde det muligt for butikkerne i centeret
at sænke deres egne lysniveauer, uden at
der blev skabt kontrast til gangarealerne.
Kommunikationsarealerne mellem
butikkerne belyses kun med LED-lys i runde
indbyggede Pozzo-armaturer og Tibipendler i forskellige størrelser, der flyder i de
store åbne områder.
De almene arealer styres med Helvar 910

Dressmann

DALI Routers, mens belysningen i kommunikationsarealerne styres med bevægelses- og
dagslyssensorer.
Fagerhult har leveret belysning til i alt
ca. 16 butikker i centeret samt de almene
arealer som eksempelvis gangarealerne,
udendørsarealet og parkeringshuset.
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Väla Centrum
The Nordic council of shopping centers
(NCSC) valgte Väla Centrum shopping
center ved Helsingborg til “the Best Nordic
Shopping Centre of the year” ved NCSC
Nordic Awards 2013. Udvidelsen med
20 000 kvadratmeter blev designet af
Ågren. De fik på en vellykket måde designet centret til et moderne mødested i høj
kvalitet, både indendørs og udendørs, og
kreativt skabe nye moderne former med
stor volume, der hænger fint sammen med
det tidligere design. Centret er med sine
170 butikker, et af de største i Sverige.
Fagerhult har belyst flere områder i centret,
både butikker og øvrige områder, såsom
indgange og legepladser og parkeringspladser udenfor. Pullerter og stolpe armaturer belyser gangbroerne og Rondo stolpe
armaturer belyser legepladsen.
Notor linielys danner spændende
mønstre I loftet og giver lys til de åbne
butikstorve og Plead downlights leverer et
godt almen lys. Spotlight’en Zone Point og
pendlen Dome belyser gangene mellem
butikkerne.
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Emporia
Emporia er det første shoppingcenter
i Sverige der er blevet belønnet med
BREEAM-klassifikationen "Very good".
Visionen bag Emporia var at skabe mere
end blot et shoppingcenter. Den samlede
oplevelse i centeret var for ejeren Steen og
Ström det allervigtigste under planlægingsfasen. Og fokus var på kunst, design og
arkitektur.
Gert Wingårdh, en af Sveriges mest internationalt anerkendte arkitekter, blev betroet
opgaven at virkeliggøre denne vision. Han
har tidligere skabt inspirerende offentlige
bygninger som f.eks. den svenske ambassade i henholdsvis Berlin og Washington.
Gerts arbejder har også været med i det
prestigefyldte tidsskrift Phaidon Atlas.
Ved planlægningen af indgangene til
bygningen, hovedindgangene Sea og
Amber, hentede Gert inspiration fra den
følelse af omslutning, han fik, da han trådte
ind i Pantheon i Rom, da han var yngre.
Mere end 800 farvede glasruder er bøjet
i unikke former, der ligner skrællen fra en
appelsin, hvilket straks gør indtryk på de
besøgende kunder.
Fagerhult leverede belysning til butikker i
centeret og til de almene arealer.
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Hos Fagerhult har vi en passion for butiksbelysning, og vi
dækker hele spektret af dit belysningsprojekt – med produkter af høj kvalitet, uddannelse, konceptudvikling, On Demand
Design, lysplanlægning, retning og vedligeholdelse. I denne
lysguide giver vi dig nogle tips til, hvordan du skaber et
bæredygtigt butiksmiljø og giver dig forslag til, hvilke typer
produkter du kan bruge.
Fagerhult er en del af Fagerhult Group, som er en af Europas
førende belysningskoncerner med ca. 2.400 medarbejdere og
med aktiviteter i ca. 20 lande rundt om i verden.

fagerhult AS
Sluseholmen 8A, 4
2450 København SV
Telefon: 43 55 37 00
www.fagerhult.dk

